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Luunja Vallavolikogu 28,08.2014. a otsuse nr 39 alusel liibi viidava tildplaneeringu menetluse

l6petamine ja Luunja Vallavolikogu 28,08,2014. a otsuse nr 39 ,,Luunja valla iildplaneeringu ja

keskkonnamoju strateegilise hindamise algatamine ning liihteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks

tunnistamine

1. Senine menetlus

1.1 Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsusega nr 39 algatati Luunja valla iildplaneeringu ja

keskkonnam6.ju strateegilise hindamise koostamine ning kinrritati Iiihteseisukohad,

1.2 Vastavalt Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 punktile 7 on Luunja

Vallavalitsus teavitanud avalikkust tildplaneeringu ja keskkonnamdju strateegilise hindamise

algatamise otsusest ametlikus viiljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes Postimees, ajalehes

Kodu Uudised ning Luunja valla veebilehel.

1.3 Luunja Vallavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke nr 158084 Luunja valla

iildplaneeringu koostamise ja keskkonnam6ju strateegilise hindamise liibiviimiseks.

1.4 Luunia Vallavalitsuse 18.02.2015. a korraldusega nr 46 ,,Luunja valla iildplaneeringu

koostamine ja keskkonnamdju strateegilise hindamise pakkumuse vastavaks ja edukaks

tunnistamine" tunnistati iihispakkujate OU Ptirnu Instituut ja Adepte Ekspert OU poolt esitatud

pakkumus vastavaks ja edukaks pakkumuseks.

1.5 16.03.2015. a s6lmiti Luunja Vallavalitsuse ja OU Pdrnu Instituut (edaspidi Todvdtja) vahel

t66v6tuleping nr 33. Lepingu objektiks avatud hankemenetlusena liibiviidud riigihanke nr 158084

,,Luunia valla iitdplaneeringu koostamine ja keskkonnam6ju strateegilise hindamise liibiviimine"

tulemusena T66v6tja poolt tasu eest Luunja valla iildplaneeringu koostamine ja keskkonnam6ju

strateegi I ise hindam ise liibivi imine.

1.6 Luunja Vallavalitsuse 19.04,2016. a kirjadega on kaasatud Luunja valla tildplaneeringu

koostamisse naaberomavalitsused, ametkonnad, Luunja vallas tegutsevad kiilaseltsid,

mittetulundusiihingud, ettev6dad ja teised kaasamisest huvitatud isikud, selgitamaks viilja

vdimalikke kogukondlikke, ettevdtlusega seotud, riiktikke ja vdimalikke naaberomavalitsuste

ruumilisi huvisid Luunja valla territooriumil.

1.7 03.10.2016, a esitas Toov6tja Luunja Vallavalitsusele Luunja valla i.ildplaneeringu eskiisi

digitaalsed materj al id.

1.8 Luunja Vallavalitsus ei olnud esitatud Luunja valta iildplaneeringu eskiisi materjalidega rahul

ning esitas Toovddale 20.10.2016, a kirjaga nr 7-Zl1806 n6ude Lildplaneeringu eskiisis esinevate

puuduste k6rvaldamiseks, Luunja Vallavalitsuse n[gemus Luunja valla tlldplanecringu eskiisi

vormistuse ja sisu osas ei iihtinud Toov6da omaga, mis p6hjustas edasise iildplaneeringu



menetluse seiskumise ning kohtuvaidluse (tsiviilasi nr 2-17-10358) todv6tulepingu nr 33

l6petamise osas. Kohtuotsus j6ustus 19.06.2018. a, Luunja Vallavalitsuse ja Toov6da vahel

s6lmitud toovdtuleping ei piiiidinud tegetikkuses iildplaneeringu eskiisi realiseerumisega. Teiste

sdnadega Toovdda lepingut ei ttiitnud ning lepingu eesmiirki ei saavutatud.

1.9 Luunja Vallavolikogu 08.02.2018. a kirjaganr 7-21193 on esitatud Rahandusministeeriumile

teave Luunja valla kehtiva i.ildplaneeringu tilevaatamise kohta. Saadetud kirjas on viidatud

01.07.2015. a jdustunud planeerimisseaduse eesmiirgile, millest liihtuvalt on vald jdudnud

seisukohale, et Luunja Vallavolikogu 28,08.2014. a otsusega nr 39 algatatud Luunja valla

iildplaneeringu ja keskkonnamdju strateegilise hindamise koostamise menetlus on otstarbekas

l6petada ning algatada Luunja valla i.ildplaneeringu ja keskkonnamdjude strateegilise hindamise

koostamine uuesti, kehtiva seadusandluse alusel. Valla seisukohta toetab ka asjaolu, et kehtiva

planeerimisseaduse kohaselt on tildplaneeringu tilesannete hulk mdnev6rra suurem kui kuni

30.06.2016. a kehtinud detailplaneeringute osas (vt planeerimisseaduse eelndu seletuskiri, lk 47

jj). Kuni 2015. a kehtinud planeerimisseaduse redaktsiooni alusel iildplaneeringu koostamise

menetlus vdib osutuda komplitseerituks. P6hjendatud juhtudel on m6istlik planeeringu koostamise

ldpetamine, Luunja Vallavolikogu leiab, et arvestades kdiki eeltoodud asjaolusid on mdistlik

l6petada planeeringu koostamine.

1.10 Luunja Vallavolikogu teeb iildplaneeringu koostamise l6petamise otsuse p6hjusel, et

menetluse ajal muutunud planeerimisseaduse kohased tilesanded on laiemad kui varasema

planeerimisseaduse siitete kohaselt. Kohalikul omavalitsusel tuleb tagada tlldplaneeringu

menetlus, mis vastab parimal viisil elukeskkonna parendamise pdhim6ttele, mille kohaselt tuleb

planeeringuga luua eeldused kasutajasdbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke

viiiirtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja siiilitamiseks ning esteetilise milj6o arenguks,

siiilitades olemasolevaid viiiirtusi. Luunja Vallavolikogu on seisukohal, et nimetatu tagamiseks

tuleb algatada i.ildplaneeringu menetlus, mis viiakse liibi kehtiva planeerimisseaduse kohaselt,

I .1 1 Enne 30.06.201 5, a algatatud planeeringute koostamise l6petamisel tuleb liihtuda

haldusmenetluse seaduse (HMS) regulatsioonist. Uldplaneeringu menetlus algalati Luunja

Vallavolikogu 28.08.2014. a otsusega nr 39. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise

seaduse $ 1 loikest I tuleb iildplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamise i.jle otsustamisel

liihtuda kuni 30.06,2015. a kehtinud planeerimisseaduse siitetest. Haldusakti andmise menetluse

l6ppemise alused on toodud HMS $-s 43. HMS $ a3 lg 2 kohaselt kui taotletud haldusakt

otsustatakse jiitta andmata, antakse selle kohta haldusakt, Kui haldusorgani initsiatiivil algatatud

haldusmenetluses otsustatakse jatta haldusakt andmata, teavitatakse sellest adressaati ia
haldusmenetlus l6peb, Samas leiab Volikogu, et digusselguse huvides tuleb haldusmenetlus

l6petada haldusakti andmisega ning muuhulgas tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu

28.08.2014. a otsus nr 39.

l.l2 HMS $ 68 lg 2 siitestab, et haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle

piidevuses on haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.30.08,2018, a vdttis Luunja

Vallavolikogu vastu miiiiruse nr 42, mille $-i 2 kohaselt planeerimisseaduses siitestatud kohaliku

omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse iiksuste iilesanded (v.a planeerimisseaduse $ 128 Ig 1

alusel detailplaneeringute algatamine ja $ 134 alusel detailplaneeringute vastuvdtmine)

delegeeritakse Luunja Vatlavalitsusele. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 33 lg 1 p 31

kohaselt on iildplaneeringu algatamine vallavolikogu ainupiidevuses, Kehtiva planeerimisseaduse



g 77 lg I kohaselt algatab tildplaneeringu ja kesl<l<onnam6ju strateegilise hindamise kohaliku

omavalitsuse volikogu otsusega. Seega on seadusest tulenev piidevus menetluse lSpetamiseks ning

Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 kehtetuks tunnistamisel samuti Luunja

Vallavolikogul.

f . i3 HMS $ 64 lg 2 alusel otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise

kaalutlusdiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada v5i ei kohusta

haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS $ 56 lg I kohaselt kirjalik haldusakt ja soodustava

haldusakti andmisest keeldumine peab olema kirjalikult pdhjendatud. Haldusakti p6hjendus

esitatakse haldusaktis v6i menetlusosalisele kiittesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis

viidatud, Luunja Vallavolikogu otsustab i.ildplaneeringu koostamise ldpetamise p6hjusel, et kehtiv

seadusandlus on laiendanud iildplaneeringu Ulesandeid, mist6ttu kehtiva planeerimisseaduse

alusel liibi viidav menetlus tagab suuremas ulatuses elukeskkonna parendamise pdhimSttega

koosk6las oleva iildplaneeringu.

Tulenevalt eeltoodust ja vdttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6lg 1, $221g
1 p 31, planeerimisseaduse $ 77 lg l, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse

$ I lg 1, haldusmenetluse seaduse $ 43 lg 2 ja $ 68 lg 2,

Luunja Vallavolikogu o t s u s t a b:

l. L6petada Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 alusel algatatud Luunja valla

i.i ldplaneeringu j a keskkonnam6j u strateegi I i se h i ndam i se menetl us.

2. Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28,08.2014, a otsus nr 39 ,,Luunja valla

i1ldplaneeringu ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine ning liihteseisukohtade

kinnitamine".

3, Teha otsus teatavaks Luunja valla iildplaneeringu menetlusse kaasatud isikutele ja teavitada

otsuse tegemisest avalil<kust ajalehes Postimees, ajalehes Kodu Uudised, ametlikus viiljaandes

Amettikud Teadaanded.ia Luunja valla veebilehel.

4. Otsus jdustub teatavaks tegemisest.

5, Kiiesoleva otsuse peale v6ib esitada Luunja Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses

siitestatud korras 30 piieva jooksul teatavakstegemisest v6i esitada kaebuse Tartu

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates

otsuse teatavakstegem isest.
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